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  محمد معين

 
 شمسي در رشت در يك خانواده روحاني 1293محمد معين فرزند معين العلماء در سال 

پدرش شيخ الولقاسم و همچنين مادرش در شش سالگي او فوت كردند، به همين جهت . متولد شد
روحانيون معروف قرار گرفت كه از ) كه مرد دانشمندي بود(تحت تعليم و تربيت پدر بزرگش 

پس از پايان تحصيالت مقدماتي براي ادامه تحصيل در دارالفنون به تهران آمد و به تحصيل در . بود
رساله خود را به .  دريافت كرد1321دانشكده ادبيات پرداخت و دانشنامه دكتراي خود را در سال 

خاري داشت و عضو دكتر معين از چند دانشگاه خارجي درجه دكتراي افت. زبان فرانسه نوشت
رياست كمسيون ادبيات سمينار جهاني . فرهنگستان ايران شد كه رياستش با ذكاءالملك فروغي بود

دانشگاه هاروارد و كميته ) سومر ( در سمينار بين المللي . تاريخ و فرهنگ ايران را بر عهده داشت
اسان پاريس و انجمن مجموعه كتيبه هاي ايران و كميته تاليف فرهنگ پهلوي و انجمن خاورشن

از فعاليت هاي پر اهميت وي .  جلد كتاب تاليف كرد23دكتر معين حدود . فلسفي عضويت داشت
 . همكاري با عالمه دهخدا و تنظيم فيش هاي چاپ نشده بعد از فوت دهخدا ميباشد

از جمله تاليفات با . وي همچنين طبق وصيت نيما يوشيج بررسي آثار او را برعهده گرفت
دكتر معين .  جلد است كه از منابع معتبر واژگان زبان فارسي است6 در "فرهنگ معين"ش وي ارز

كه سرآمد فضالي ايران معاصر بود به زبانهاي فرانسه، انگليسي، عربي و آلماني تسلط كامل داشت 
  . و زبان هاي پهلوي اوستايي و فارسي باستان و بعضي لهجه هاي محلي را خوب مي دانست

 در يكي از اتاق هاي 1345ين به علت كارهاي زياد مطالعاتي و تحقيقي در سال دكتر مع
براي معالجعه او اقدامات . دانشكده ادبيات بيهوش شد و به زمين افتاد و به حال اغماء فرو رفت

اما سرانجام پس از چهار سال و پنج ماه كه در حالت . زيادي شد و او را به كشورهاي مختلف بردند
  . و در آستانه اشرفيه گيالن دفن شد.  از دنيا رفت1350 تيرماه 13 سالگي در 57د در اغماء بو

خود او نقل كرده كه وقتي براي همكاري . دكتر معين از همكاران نزديك عالمه دهخدا بود
با عالمه دهخدا انتخاب شدم، عالمه قزويني به من گفت كار كردن با دهخدا ظاهرا طاقت فرساست 

من . بخوري كه هيچگاه از تند خويي استاد رنجش به دل نگيريد و قطع همكاري نكنيدو بايد قسم 
لغت نامه ديگر « : دو هفته قبل از فوت دهخدا ماجرا را به دهخدا گفتم، پاسخ گفت. هم قول دادم
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حدود هشتاد جلد از مجلدات دهخدا . »نيمي از آن به استاد عالمه قزويني تعلق دارد. ماه من نيست
  .نظر دكتر معين بودزير 

  چگونگي بيهوشي دكتر معين

 پس از برگزاري كنگره ايران شناسان در تهران، از طرف 1345دكتر معين در آبان ماه 
دولت مامور شد كه به تركيه برود و در آنجا به منظور شناساندن ايران به دانشمنداني كه در آن 

سفانه دو نفر از همكاران وي كه به تركيه متا. زمان در تركيه اجتماع كرده بودند سخنراني كند
رفته بودند هر يك به علتي از مسئوليت شانه خالي كردند و كار كنفرانس ده روزه كه بايد به زبان 

وي شب و روز به اين . انگليسي و براي دانشمندان خارجي ايراد شود كال بر دوش دكتر معين افتاد
  . فرصت يك استراحت چند ساعته هم نيافتكار ادامه داد به طوري كه حتي شبانه روز 

 1345سرانجام دكتر معين پس از اتمام كنفرانس و موفقيت چشمگير آن در روز هشتم آذر 
به تهران بازگشت و از آنجا كه عاشق كار خويش بود، بدون هيچگونه استراحتي فرداي آن روز در 

. شگاه شد تا تدريس را ادامه دهدحالي كه احساس سردرد مختصري مي كرد با تني خسته روانه دان
گويا مقارن ظهر بود كه در اتاق استادان گروه ادبيات فارسي در حالي كه مي خواست موافقت 

  . خود را با تقاضاي يكي از دانشجويان دكترا اعالم كند، به زمين افتاد و بيهوش شد
 با وجود كسالتي كه وي. بالفاصله وي را به بيمارستان آريا منتقل و در آنجا بستري كردند

بعد از معاينات و مشاهده ضايعه مغزي بنا بر آن شد كه از . داشت تا چند روز قادر به صحبت بود
مغز وي عكسبرداري شود و براي اين كه عكس درست گرفته شود بايست مغز را به وسيله نوعي 

كه با كمال تاسف بر به همين دليل تزريقي در ناحيه گردن انجام دادند . تزريق رنگين مي كردند
  .اثر بي دقتي در آزمايش، از همان روز دكتر معين به حالت اغماء فرو رفت

بنا بر اين از شوروي دو پرفسور جراح مغز و از . سعي پزشكان ايراني به جايي نرسيد
انگلستان پنج تن بر بالين وي حاضر شدند ولي پس از معاينات اعالم داشتند كه ضايعات مغزي 

  . دكتر معين ديگر هرگز لب به سخن نگشود. شديد است

 


